
REULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „PTAKI CZARY” 
ORGANIZATOR: MIEJSKI DOM KULTURY „LIGOTA” 

 
Cele konkursu:   
Rozwijanie plastycznej twórczości i kreatywności, zmysłu obserwacji oraz pobudzenie 
wrażliwości na otaczający nas świat i piękno przyrody, której głównym bohaterem są w 
konkursie ptaki. Tematyka prac plastycznych dotyczy ptaków, środowiska, w jakim żyją, 
ich zwyczajów. Konkurs daje wiele możliwości interpretacji powyższej tematyki, do 
czego serdecznie zachęcamy. 
 
Warunki uczestnictwa: 
• Kategorie: I kategoria: przedszkola 

 II kategoria:  klasy I – III 
 III kategoria: klasy IV – VIII 
 IV kategoria: szkoły ponadpodstawowe 

• Prace formatu A3 powinny być wykonane dowolną techniką płaską umożliwiającą 
oprawę w ramę za szkłem (techniki przestrzenne nie będą brane pod uwagę). 

• Każdy uczestnik ma możliwość wysłania tylko jednej swojej pracy. 
• Wszystkie prace powinny być opatrzone metryczką na odwrotnej stronie 

zawierającą pseudonim i wiek autora. 
• Karta zgłoszenia konkursowego dostępna na stronie www.mdkligota.pl. 
• Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w opakowaniu wykluczającym 

zniszczenie, gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia prac 
wynikłe podczas transportu. 

• Prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich 
reprodukcji, publikacji i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania autorowi 
należności finansowych. 

• Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie 
zarejestrowanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich. 

 
Termin:  
Prace nadsyłamy w dniach: 
od 4 do 25 maja 2021  
na adres:  
Miejski Dom Kultury „Ligota”, ul Franciszkańska 3, 40-708 Katowice. 
 
Nadesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą na jej upublicznienie. 
 
Ocena prac – nagrody: 
Po upłynięciu terminu nadsyłania prac plastycznych zbierze się jury i wybierze 
laureatów nagrody głównej w każdej z czterech kategorii. Laureaci zostaną 
powiadomieni telefonicznie. 
 
Wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się: 
7 czerwca 2021 roku o godzinie 17.00 
na posesji Miejskiego Domu Kultury „Ligota”. 
Osoby, które nie będą obecne na gali rozdania nagród, mogą je odebrać w Biurze Obsługi 
MDK „Ligota” do końca czerwca 2021 roku. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. 
 

 
                                                                         Zapraszamy do udziału w konkursie! 

          ORGANIZATORZY 


